
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 28 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 15-6-2022 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα 

την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 20390/10-6-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ 

κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), 

για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

 

  Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

  1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών προσήλθε. 

 

  Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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      ΑΠΟΦΑΣΗ 357η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

ανάθεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. 

Άσσου - Λεχαίου»» αναφέρει πως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 “Ρύθμιση αρμοδιοτήτων 

Οικονομικής Επιτροπής” του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 τεύχος Α΄/11-3-2020) «Η παράγραφος 1 του 

άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί 

κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και 

μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων 

και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι 

σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια 

και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.». Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 18723/6-6-2022 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών 

απορριμμάτων Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018, 

2. το άρθρο 178 του Ν4635/2019, όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011, 

3. το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, 

4. το αρ. 10 της ΚΥΑ 47458/2020, 

καθώς και την ανάγκη για αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων (μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα), 

όπως περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, με μεταλλικούς κάδους τύπου 

σκάφης (skip container) χωρητικότητας δέκα (10) κυβικών μέτρων (m3), 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή 

ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για 

παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. 

Άσσου - Λεχαίου», η οποία αφορά σε μίσθωση κάδων για την κάλυψη της ανάγκης αποκομιδής 

ογκωδών αντικειμένων (μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα), όπως περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων, με μεταλλικούς κάδους τύπου σκάφης (skip container) χωρητικότητας δέκα 

(10) κυβικών μέτρων (m3), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως όταν τα πρώτα χρόνια η 

δημοτική αρχή έφερε το θέμα αυτό στην Οικονομική Επιτροπή κι επειδή δεν είχε το χρόνο να 
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προετοιμάσει σχετικούς διαγωνισμούς, η παράταξή του συμφώνησε.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως 

έως τώρα η δημοτική αρχή θα μπορούσε να έχει προχωρήσει σε διαγωνισμό για την εν λόγω 

υπηρεσία για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και να προκύψει ανάδοχος μέσα από 

ανταγωνιστική διαδικασία και σε καλύτερη τιμή.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η συγκεκριμένη 

διαδικασία, ως λύση για τη συλλογή των ογκωδών απορριμμάτων, έχει αποδειχθεί 

αναποτελεσματική, δεν λειτούργησε έως τώρα και δεν θα λειτουργήσει και στο μέλλον. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως γίνεται προσπάθεια από το Δήμο, με επικοινωνία με 

τους ιδιώτες επιχειρηματίες κ.λπ., να τηρούν τους κανόνες για εγκατάσταση δικών τους, ιδιωτικών 

κάδων, για τη συλλογή των απορριμμάτων των επιχειρήσεών τους.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 18723/6-6-2022 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, 

τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύουν, τις 

διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 61 του 

Ν.3979/2001), τι διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική 

νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(μειοψηφούντων των κ.κ. Αλέξ. Πνευματικού και Χρ. Κορδώση)  

 

  Εγκρίνει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση 

κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου», η οποία αφορά σε 

μίσθωση κάδων για την κάλυψη της ανάγκης αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων (μη επικίνδυνα 

στερεά απόβλητα), όπως περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, με μεταλλικούς 

κάδους τύπου σκάφης (skip container) χωρητικότητας δέκα (10) κυβικών μέτρων (m3), όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 18723/6-6-2022 σχετική εισήγηση της 

Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο ιστορικό της παρούσης.  

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/357/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 5-7-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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